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مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة - نافذة، العدد 9

تعزيز سيادة القانون في محافظة جنني:
مقابلة مع الدكتور قدوره موسى، محافظ جنني 

املقدمون الرئيسيون
للخدمات األمنية

والقضائية

السلطات التنفيذية

هيئات الرقابة التشريعية

املجتمع املدني

األمن  بتوفير  املكلفة  الرئيسية  اجلهات  األمني من  القطاع  يتألف 
والعدالة، باإلضافة إلى إداراتها واملؤسسات التي متارس الرقابة 
التي  املهام  السياساتي  واإلطار  القانوني  اإلطار  وينظم  عليها. 

تنفذها هذه اجلهات، كما يحكم سلطاتها وهيكلياتها التنظيمية. 
اجلهات الرئيسية املكلفة بتوفير األمن والعدالة: 

قوى األمن )القوات املسلحة، والشرطة، واملخابرات، واألجهزة  	♦
األمنية، إلى جانب جيوش التحرير وجماعات التمرد(. 

وأجهزة  )احملاكم،  والعدالة  القانون  بإنفاذ  املكلفة  الهيئات  	♦
)القضاء  التقليدية  القضاء  وأنظمة  والسجون  النيابة، 

العشائري((. 
املؤسسات املكلفة باإلدارة والرقابة: 

أجهزة اإلدارة والرقابة التابعة للسلطة التنفيذية )الرئاسة،  	♦
مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والعدل واملالية(. 

أجهزة اإلدارة والرقابة التابعة للسلطة التشريعية )البرملان  	♦
واللجان التي تعمل حتت مظلته، ومكاتب التحقيق العسكري 

)األمبودسمان((. 
املدني،  املجتمع  )مؤسسات  الرسمية  غير  الرقابة  جهات  	♦
ووسائل اإلعالم، ومراكز األبحاث واملؤسسات الناشطة في 

مجال التأثير في السياسات(. 

اإلطار القانوني والسياساتي

ماهو القطاع األمني؟

السلطات 
التنفيذية

رام الله )تشرين أول  2010(
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هامة  إجراءاٍت  تنفيذ  على  اآلونة  هذه  في  الفلسطينية  السلطات  تعمل 
تستهدف تعزيز سيادة القانون وتوطيده في جميع محافظات الضفة 
مركز  أجرى  القانون‘،  سيادة  ’منتدى  مشروع  إطار  وفي  الغربية. 
جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة واملركز الفلسطيني 
إلدارة القطاع األمني مقابلًة مع الدكتور قدوره موسى، محافظ جنني، 
في يوم 18 أيار/مايو 2010. وقد عّرج د. موسى في هذه املقابلة على 
الوسائل التي تكفل ترسيخ سيادة القانون في محافظة جنني. وينشر 
املركزان هذه املقابلة كمساهمٍة منهما في مساندة حكم القطاع األمني 

ذي الشفافيته واملساءلة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
التي  الرؤية  هي  ما  موسى،  د.  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 

حتملونها بالنسبة حملافظة جنني؟ 

د. موسى: الرؤية التي أراها حملافظة جنني متثل صورة ملنطقة تخلو 
القضاء  فيها  ويتم  القانونية،  غير  املركبات  ومن  املستوطنات  من 
الرغم  فيها اجلرائم كذلك. وعلى  تقع  العصابات. وهي منطقة ال  على 
هذه  حتقيق  عن  بعيدين  لسنا  فنحن  نواجهها،  التي  الصعوبات  من 

اإلجنازات. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
أهّم  على  إْطالعنا  بإمكانكم  هل  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 
اإلجنازات التي حققتموها في سياق تعزيز سيادة القانون وتوطيدها 

في محافظة جنني؟ 

تعزيز  املجال  هذا  في  حققناها  التي  اإلجنازات  أهم  من  موسى:  د. 
تخّصصات األجهزة األمنية، حيث بات جهاز االستخبارات العسكرية 
األجهزة  أفراد  يرتكبها  التي  باألخطاء  املتعلقة  األمور  جميع  يتابع 
األمنية. وأنا أعني أننا بدأنا في إعادة تنظيم أجهزة األمن بحيث تثبت 
للمواطنني أن كل فرٍد من أفرادها خاضع للمساءلة واحملاسبة عن عمله. 
والنقطة الثانية أننا عملنا على منع أفراد القوى األمنية من التدخل في 
شؤون القضاء. ويتمثل اإلجناز الثالث في تشجيع املواطنني على رفع 
الشكاوى ضد أي فرد من أفراد األجهزة األمنية بغض النظر عن رتبته. 
وقد ساعدتنا هذه اإلجنازات على توطيد سيادة القانون والنظام العام 

في احملافظة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
الفلسطيني إلدارة القطاع األمني: ما نوع الصعوبات التي تتحدثون 

عنها؟ 



2

د. موسى: املشكلة األولى والرئيسية هي االحتالل. صحيح أننا ال نعزو 
جميع جوانب اخللل والقصور التي نعاني منها  إلى االحتالل، ولكننا حينما 
نتوّجه العتقال املجرمني أو اخلارجني عن القانون أو مصادرة املركبات 
غير القانونية، مثالً، فنحن نواجه مشكلة، خاصة في املنطقة )ج(. ونحن 
ال منلك حتى هذه اللحظة أدوات مكافحة الشغب. فنحن بحاجة إلى مثل 

هذه األدوات التي ال تلِحق الضرر أو األذى بحياة الناس. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
االحتالل  بأن  تقولون  أنتم  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 
التي تعوق عملكم على تعزيز سيادة  الرئيسية  العقبة  اإلسرائيلي هو 
السياسي؟  كاالنقسام  الداخلية،  العوامل  بشأن  ماذا  ولكن  القانون. 
التي  املشاورات  في  السياسية  املعارضة  من  أشخاًصا  تشركون  هل 

جترونها؟ 

د. موسى: تستطيع اجلهات التي تدين ما حدث في قطاع غزة وحدها 
أن تكون شريًكا لنا في هذه املشاورات. وما لم يدن رئيس كتلة حماس 
االجتماعات  حضور  إلى  أدعوه  لن  فإنني  غزة،  قطاع  في  حصل  ما 
التشاورية التي نعقدها. فإذا ما أردت أن أعاملك بصورة دميوقراطية، 

فيتعني عليك أن تكون دميوقراطيًا كذلك. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
عن  نتحدث  أن  املمكن  من  هل  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 
السياسي  الطيف  أطراف  جميع  مشاركة  دون  احملافظة  مستقبل 

الفلسطيني؟ 

د. موسى: نعم. فاملواطنون يرضون بذلك، ولكن الزعماء السياسيني 
يرفضونه. إن كل ما يطلبه املواطنون يتمثل في حصولهم على خدمات 

جيدة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
باخلدمات  االرتقاء  ميكن  كيف  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 

العامة دون مشاركة اجلميع فيها؟ 

د. موسى: أنت ُمِحق. فمن شأن املصاحلة التعجيل بهذه العملية. ولكن 
دون التوصل إلى حل، فسوف تشهد األمور تباطًؤا. إذا قدمنا اخلدمات 
عن  وفضالً  سننتصر.  فإننا  للمواطنني،  اجليدة  واالجتماعية  األمنية 
دون  الذهب  الناس  أعطيت  لو  حتى  فأنت  االحتالل.  إنهاء  يجب  ذلك، 
عام  في  الرضا.  عدم  من  حالة  في  سيبقون  فإنهم  االحتالل،  إنهاء 
1987، كان الوضع االقتصادي للشعب الفلسطيني في أحسن أحواله 
وكان الدخل الفردي عاليًا جًدا. ولكن عندما دهست سيارة إسرائيلية 

ثالثة مواطنني في قطاع غزة، اندلعت االنتفاضة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
ارُتكبت  أخطاًء  بأن  تعتقدون  هل  األمني:  القطاع  الفلسطيني إلدارة 
في سياق تنفيذ عملية ’البسمة واألمل’، أو أنه كان يتوجب التعامل مع 

األمور بصورة مختلفة على مدى السنوات املاضية؟ 

يوم وفي كل سنة، بحيث  تعليمات جديدة في كل  تصدر  د. موسى: 
ولكننا  أخطاًء،  ارتكبنا  أننا  صحيح  وضوًحا.  أكثر  األمور  تصبح 
ال  ولكنها  كذلك،  فردية  أخطاء  هناك  وكانت  موضعها.  في  عاجلناها 
ترقى إلى مستوى التعديات املنهجية. فعلى سبيل املثال، ُقتل أحد أفراد 
التي  املصادمات  خالل  زميله  يد  على  اخلطأ  بطريق  األمنية  األجهزة 
أن نوفر اخلدمات  املسلحة في قرية جبع. علينا  املجموعات  دارت مع 
األمنية بصورة مهنية. لذلك، فإننا لن نرتكب مثل هذه األخطاء إذا ما 

حصلنا على األدوات التي تلزمنا ملكافحة أعمال الشغب. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
هل واجهتهم حتديات محددة في  القطاع األمني:  الفلسطيني إلدارة 
العالقات التي جتمعكم باملجتمع املدني ومشاركته في العمليات األمنية؟ 

وبني  بيننا  مباشرة  اتصال  قنوات  نقيم  أن  يجب  نعم.  موسى:  د. 
اعتباره  األمنية، وهو ما ميكن  املدني. وقد جنحنا في حملتنا  املجتمع 
منوذًجا في إقامة هذه العالقات مع املجتمع احمللي. كما متكنّا من تقدمي 
أنفسنا للمواطنني من خالل ورشات العمل التي عقدناها معهم وجمعتنا 
املواطنني  مشاكل  وأعرف  جنني  مدينة  من  أنحدر  أنني  وحيث  بهم. 
فاملشكلة  ذلك،  ومع  كثيًرا.  األمر  هذا  ساعدني  فقد  واحتياجاتهم، 
تصل  التي  البطالة  في  تتمثل  األيام  هذه  في  نواجهها  التي  الرئيسية 
نسبتها إلى 42% في احملافظة. حتى أن بعض الناس يستغربون كيف 
نعيش في ظل هذه الظروف. إننا على وعي مبدى صعوبة الوضع، ولكن 
تعاون العائالت والعالقات الوطيدة القائمة بني املواطنني تساعدنا في 
التخفيف من حدة هذه املشاكل، التي لن نتمكن من حلها بصورة تامة 

دون وضع حّد ملشكلة البطالة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
ُعقدت  عمل  ورشات  أن  ذكرمت  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 
هذه  إليها  أفضت  التي  النتيجة  هي  ما  املدني.  املجتمع  أطراف  مع 

الورشات؟ 

أننا سعينا من خالل ورشات  إلى  البداية  أن أشير في  أوّد  د. موسى: 
العمل إلى فهم احتياجات املواطنني في احملافظة. وكنا قد قّسمنا احملافظة 
املشاركني  واخترنا  حكومية،  غير  ومنظمات  واحتادات  قطاعات  إلى 
من اإلدارات احلكومية والقطاعات املهنية وأجهزة اإلعالم ومؤسسات 
حقوق اإلنسان واملنظمات النسوية. ثم توصلنا إلى بعض النتائج وحددنا 
بعض األولويات. وجمعنا ضباًطا من األجهزة األمنية مع املواطنني الذين 
يستفيدون من اخلدمات التي تقدمها أجهزتهم. كما دعونا التجار والنساء 
والرجال من كل قطاع وركزنا على قضية السيارات غير القانونية، التي 
تسبّبت في كوارث اجتماعية حقيقية وفي انعدام األمان على الشوارع. 
وكانت األولوية الثانية التي حددناها تتطرق إلى قضية البطالة. وقد أولينا 
اهتماًما كبيًرا لهذه القضية وأعددنا استراتيجية تضمنت اإلجراءات التي 
يتوجب تنفيذها للقضاء على هذه املشكلة. واألولوية الثالثة التي حددناها 
جنني-سالم  طريق  تعبيد  أجنزنا  حيث  التحتية،  البنية  حول  متحورت 
الذي تسير عليه اآلن أكثر من 5،000 مركبة. ويعود السبب وراء هذه 
العمل في تشييد  إلى  اليوم  التي نشهدها في احملافظة  الكثيفة  احلركة 

مشاريع البنية التحتية فيها. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
العمل  في  املواطنون  أسهم  كيف  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 

على تعزيز سيادة القانون؟ 

بداية  في  األمنية  األجهزة  أفراد  املواطنون  استقبل  لقد  موسى:  د. 
ولم  واحللويات.  بالورود  احملافظة  في  أطلقناها  التي  األمنية  احلملة 
بلدة  ففي  منطقتني.  في  إال  احلملة  هذه  تنفيذ  أثناء  مشاكل  أية  نواجه 
بجروح،  البلدة  من  وشاّب  األمنية  األجهزة  أفراد  أحد  أصيب  قباطيه، 
ولكننا متكنّا من استعادة السيطرة على الوضع واحليلولة دون اندالع 
إلى 95% من سكان احملافظة  ما بني %90  أن  وأعتقد  أخرى.  مشاكل 

كانوا راضني عن احلملة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
توّجهونها  التي  النصيحة  ما هي  األمني:  القطاع  الفلسطيني إلدارة 

للمجتمع املدني لكي يساهم في العمل على تعزيز سيادة القانون؟ 
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د. موسى: تشهد التكنولوجيا في هذه األيام تقدًما ملموًسا. واألطفال 
أوالدهم  سلوك  مراقبة  اآلباء  على  يتعني  لذا،  آبائهم.  من  فيها  أمهر 
ومتابعته. كما يجب نشر ثقافة الشراكة بني مختلف شرائح املجتمع، 

مبا يشمله من األسر واملدارس واجلامعات. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
الفلسطيني إلدارة القطاع األمني: تفضلتم بأن األولوية األولى التي 
ذكرها املواطنون الذين شاركوا في ورشات العمل التي نظمتموها كانت 

األمن. فكيف تقيّمون دور األجهزة األمنية في الوفاء بهذه احلاجة؟ 

أداء األجهزة األمنية. وكل جهاز وقائد  لقد طرأ تطور على  د. موسى: 
يتفهم التوجيهات والصالحيات الصادرة له. وتعمل جميع القوات األمنية 
على حتقيق األمن والنظام العام، حيث يتولى جهاز الشرطة قيادة هذه 
العملية. وتعتبر الشرطة عنصًرا ال غنى عنه في العمل على ترسيخ سيادة 
القانون، وذلك جنبًا إلى جنب مع األجهزة األمنية األخرى. وال يْقِدم أي 
جهاز من هذه األجهزة على توقيف املواطنني على خلفية سياسية. بل إننا 

نعتقل األشخاص اخلارجني على القانون فحسب. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
الفلسطيني إلدارة القطاع األمني: كم يبلغ عدد احملتجزين لديكم؟ 

د. موسى: ال أملك إحصائيات دقيقة. ولكن عدد األشخاص احملتجزين 
بعضهم  اعتقال  متديد  وجرى  شخًصا،  و20   15 بني  يتراوح  اآلن 
تهريب  بتهمة  األشخاص  هؤالء  احتُجز  وقد  أيام.  عشرة  أو  ألسبوع 

األموال أو حيازة األسلحة غير املرخصة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
من  األمنية  األجهزة  تعاني  هل  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 

التداخل في صالحياتها، بحسب ما يقوله العديد من املواطنني؟ 

د. موسى: أعتقد بأن املواطنني يعرفون ويفهمون، فهم ليسوا جهلة. 
ولكنهم في بعض األحيان ينسجون األقاويل التي تتوافق مع مصاحلهم 
املواطنني.  مع  العالقة  في  الفقري  العمود  الشرطة  تشكل  الشخصية. 
ومكافحة  السير،  حركة  وتنظيم  املستهلك،  حماية  عن  مسؤولة  فهي 
مع  التواصل  عليها  تفرض  أخرى  مسؤوليات  تتولى  كما  املخدرات، 
املواطنني بصورة يومية. ويضطلع جهاز املخابرات العامة باملسؤولية 
من  الوطن  أرض  على  يجري  ما  كل  يتابع  حيث  اخلارجي،  األمن  عن 
النواحي السياسية والعسكرية. ويعتبر جهاز األمن الوقائي مسؤوالً 
بهدف  البلد  في  واالجتماعية  السياسية  احلركة  ورصد  متابعة  عن 
االستخبارات  جهاز  مسؤولية  وتتمثل  اجلرمية.  من  املجتمع  حماية 

العسكرية في متابعة سلوك أفراد القوات األمنية. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
األمور  هذه  بأن  تعتقدون  هل  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 

واضحة في نظر املواطنني؟ 

د. موسى: إن املواطنني على وعي بذلك. وهذا هو السبب الذي يدفعهم 
عناصر  بحق  شكاوى  رفع  أجل  من  بعيدة  مناطق  من  القدوم  إلى 
االستخبارات العسكرية، مثالً. إن أبناء شعبنا يتمتعون بقدٍر عاٍل من 

النباهة والذكاء. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
عدد  أن  املواطنني  من  كثير  يقول  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 
أفراد األجهزة األمنية كبيٌر جًدا بصورة تفوق اخلدمات التي يقدمونها. 

هل توظفون عدًدا أكبر من أفراد القوى األمنية مما حتتاجونه؟ 

د. موسى: لم نعد نرى هذا الفرق منذ سنة. ولكننا بحاجة إلى جيش 
من الشباب، ألن اجليش الذي منلكه اآلن يتكون من الرعيل األول من 
“اذهبوا  لهؤالء  نقول  أن  نستطيع  ال  ونحن  الفلسطينية.  الثورة  أبناء 
إلى بيوتكم”. فهم الذين حافظوا على شرفنا وحملوا أعباء ثورتنا على 
أكتافهم. ونحن اآلن نفكر في وضع خطة لتشكيل جيش يتميز بتفانيه 
في خدمة املجتمع الفلسطيني باعتباره مجتمًعا. وهذا هو السبب الذي 
يدفعنا إلى جتنيد جيل جديد من أفراد قوى األمن وتهيئتهم للعمل في 
التي  العوامل األخرى  البطالة أحد  ظل ظروف جديدة. وتشكل قضية 
الشباب  قطاع  مساعدة  علينا  يتوجب  بأنه  ندرك  فنحن  معها.  نتعامل 

ومتكينهم من بناء حياتهم. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
التي  اخلطوات  أهم  هي  ما  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 
إجراءات  تطوير  أجل  من  املاضيتني  السنتني  مدى  على  اتخذمتوها 

التجنيد في املؤسسة األمنية؟ 

د. موسى: ال ينبغي ملن يرغب في االلتحاق بصفوف القوات األمنية أن 
يقّل عمره عن 18 سنة وأن ال يزيد عن 22 سنة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
الفلسطيني إلدارة القطاع األمني: هل تعني أن ذلك ال يشمل خريحي 

اجلامعات؟ 

د. موسى: نحن نعلن عن الشواغر حال حصولها. فإذا كانت الشرطة 
بحاجة إلى خبراء في القانون، فنحن نعلن عن ذلك وجنري املقابالت مع 
بدورة  عليهم  اختيارنا  يقع  الذين  األشخاص  ويلتحق  الطلبات.  مقّدمي 
تدريبية في هذا املجال، ومن ثم يعملون كضباط في هذا اجلهاز. وفيما 
أو  القانون  في  إلى خبراء  التي حتتاج  األخرى  األمنية  باألجهزة  يتعلق 
موظفني إداريني، فإن اإلعالن عن هذه الوظائف يشمل األوصاف الوظيفية 

املطلوبة. وال ينبغي أن يزيد عمر أي متقدم لهذه الوظائف عن 45 سنة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
الفلسطيني إلدارة القطاع األمني: متثل معايير التجنيد الفعالة، على 

نحو ما تفضلتم به، اخلطوة األولى. فما هي اخلطوة التالية؟ 

د. موسى: تتمثل اخلطوة الثانية في تنظيم الدورات التدريبية، سواء 
كان ذلك في فلسطني أو في اخلارج. وتستوعب األكادميية الفلسطينية 
للعلوم األمنية عدًدا ال بأس به من املتدربني. كما إننا نحصل على املنح 
ونستفيد من التجارب التي مّرت بها الدول األخرى، وال سيما األردن 
ومصر وتركيا وأملانيا. وتساعدنا هذه األنشطة في تعزيز قدراتنا على 

إقامة دولتنا املستقلة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
الفلسطيني إلدارة القطاع األمني: ما مدى التقدم الذي أحرزمتوه في 

ترسيخ مساءلة األجهزة األمنية؟ 

األمنية، في تنظيم اجتماع  لقد شرعنا، منذ إطالق احلملة  د. موسى: 
األمنية.  األجهزة  قادة  جميع  ويحضره  احملافظ  يترأسه  أسبوعي 
املواطنون  يرفعها  التي  الشكاوى  مناقشة  إلى  االجتماع  هذا  ويهدف 
على  القائم  الوضع  وتقييم  األسبوعية  اخلطة  ووضع  فيها،  والنظر 

األرض برمته. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
كيف  الشكاوى.  عن  حتدثتم  لقد  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 

تتم معاجلة الشكاوى التي يرفعها املواطنون لكم؟ 
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مكتب  مدخل  على  نضعه  للشكاوى  خاص  صندوق  لدينا  موسى:  د. 
احملافظ، حيث يودع املواطنون شكاواهم فيه. وأنا شخصيًا أتابع هذه 
إلى مدير الشرطة في احملافظة لكي يتولى  الشكاوى، ومن ثم أحيلها 
املرفوعة ضد  بالشكاوى  يتعلق  املعنيني. وفيما  املواطنني  متابعتها مع 
األجهزة األمنية أو حول ظروف االحتجاز التي يتعرضون لها، فنحن 
إذ  وأنا  الشكاوى.  بتلك  املخابرات  جهاز  ونبلغ  بشأنها  اجتماًعا  نعقد 
أتابع هذه القضية، فإنني أضع حقوق اإلنسان في عني االعتبار. كما أننا 

نوظف مستشاًرا قانونيًا يتمثل دوره في الدفاع عن حقوق املواطنني. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
اإلجنازات  إلى  تتطرقون  عندما  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 
التي حققتموها، نشعر أن محافظة جنني في وضع أفضل من سويسرا. 
الذي  الوضع  ترى  كيف  املستقبلية؟  االحتياجات  بشأن  ماذا  ولكن 

ستؤول إليه جنني خالل خمس سنوات؟ 

نحن نفتقر إلى اقتصاد خاص بنا. فاقتصادنا يعتمد على  د. موسى: 
إلى  َنْرَق  لم  نحن  ذلك.  بسبب  الكثير  نعاني  ونحن  إسرائيل.  اقتصاد 
إلى  طريقها  جتد  صالحيتها  املنتهية  فالبضائع  بعُد.  سويسرا  وضع 
يتجاوز  ولم  واألمراض.  الفقر  من  نعاني  ونحن  وبيوتنا.  أسواقنا 
النجاح الذي أحرزناه الشؤون األمنية. كما يشكل اجلانب اإلسرائيلي 
خطًرا علينا. نحن نتلقى املساعدات من العالم اخلارجي. فمثالً، ساعدنا 
أحد املواطنني من اخلليج العربي في بناء مدرسة تستوعب 300 طالب، 

ولكن اجلانب اإلسرائيلي يهّددنا بهدمها. هذه مشكلة كبيرة. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
الوطنية  السلطة  أولت  لقد  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 
طويلة  التنمية  خطط  إعداد  نحو  اهتمامها  جل  مؤخًرا  الفلسطينية 

األمد... 

عام  )حتى  سنوات  ثماني  لفترة  متتد  خطة  لدينا  نحن  موسى:  د. 
 .)2018

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
الفلسطيني إلدارة القطاع األمني: كما أعدت احلكومة اخلطة الوطنية 
االستراتيجية التي تسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة في عام 
التي تقدمها محافظتكم في هذا  املساهمة  إلى  2011. فكيف تنظرون 

اجلهد؟ 

د. موسى: إن قاعدة الدولة تكمن هنا. فنحن منلك معبًرا يؤّمن احلركة 
التجارية وعبور السياح – وهو معبر اجللمه. كما منلك منطقًة صناعيًة 
كامل من  ناهيك عن جيل  إلى 4،000 دومن،  متتد على مساحة تصل 
في  يعملون  جنني  محافظة  من  عامل   35،000 كان  املهنيني.  الشباب 
اليوم إلى 1،500 عامل يعملون في  العدد تقلص  إسرائيل، ولكن هذا 
لتعزيز استقرار االقتصاد  أعددنا خطة  العمل اإلسرائيلي. وقد  سوق 
وتوسيع  الصحي  الصرف  شبكات  إلنشاء  أخرى  وخطًة  الفلسطيني 
 162،000 مساحته  ما  لري  الالزمة  املياه  توفر  بحيث  املياه  شبكة 
دومن من األراضي القابلة للزراعة. وسوف تساند هذه املشاريع قطاع 

محافظة  وتتمتع  اخلارج.  إلى  منتجاتنا  تصدير  من  ومتكننا  الزراعة 
لنا إمكانية  الزراعية، مبا يتيح  جنني مبساحات شاسعة من األراضي 
تشغيل املشاريع الزراعية الكبيرة فيها. كما منلك مكبًا للنفايات الصلبة 

ال متلكه دولة أخرى في منطقة الشرق األوسط. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
لذا، فإن جنني قد تشكل منوذًجا  الفلسطيني إلدارة القطاع األمني: 

للدولة الفلسطينية العتيدة؟ 

د. موسى: إنهاء االحتالل هو أهم ما في األمر. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
تقييمكم  هو  ما  األخير:  سؤالنا  األمني:  القطاع  إلدارة  الفلسطيني 

للملكية احمللية للمشروع الوطني الفلسطيني؟ 

د. موسى: أوّد في البداية أن أطرح سؤاالً حول ما إذا كانت النية تتوفر 
لدى إسرائيل إلنهاء احتاللها؟ ملاذا ترتكب إسرائيل كل هذه االنتهاكات 
جنني‘.  ’منوذج  حول  نتنياهو  حتدث  لقد  املستوطنات؟  بناء  وتواصل 

وأنا أتساءل حول ما يعنيه بذلك. 

واملركز  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز 
الفلسطيني إلدارة القطاع األمني: شكًرا جزيالً لكم، د. موسى. 
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